Utrecht, Eindhoven, 21 december 2015

Gezamenlijke dataset PCI Meetbaar Beter en NCDR!
Geachte collegae,
We zijn verheugd om U, kort voor de feestdagen, de gezamenlijke lijst met PCI variabelen aan te kunnen kondigen.
Deze gemeenschappelijke NCDR-MB PCI dataset is een stap in de richting van de vorming van 1 landelijke registratie
organisatie.
De PCI-dataset van de NCDR kent een volledige overlap met de dataset zoals die binnen Meetbaar Beter voor
coronair lijden behandeld door middel van PCI wordt gehanteerd. De overlappende dataset bestaat uit 20 velden.
Naast deze velden, die binnen beide initiatieven gehanteerd worden, blijft de mogelijkheid bestaan om per
organisatie een aantal additionele velden aan te leveren.
Met opzet is de set beperkt gehouden om de registratie te minimaliseren met maximaal gebruik van uitkomst
indicatoren.
Door deze aanpassingen kan een centrum dat zowel bij NCDR als Meetbaar Beter wil aanleveren grotendeels
volstaan met het registreren van 1 gezamenlijke dataset. Naar verwachting zullen de eventuele dubbele registratieinspanningen binnen de centra hierdoor sterk afnemen.
Een overzicht van deze velden kunt u in het bijgesloten document terug vinden. Dit document zal binnenkort tevens
via de NCDR of Meetbaar Beter website te downloaden zijn.
De komende periode zullen partijen zich inspannen om de datasets nog verder af te stemmen, en verder werken aan
een volledige organisatorische integratie van NCDR, BHN en Meetbaar Beter. Dit met als geambieerd doel: één
kwaliteits- en registratie-organisatie in de hartzorg in Nederland.
Wij wensen U hele fijne feestdagen en een kwalitatief goed 2016 toe,

Bestuur en directeur NCDR
Bestuur en directeur Meetbaar Beter
Bestuur en directeur NVVC

Gezamenlijke dataset PCI
Algemeen / Patiënt
BSN *
Patiënt ID
Ziekenhuis ID
Interventiedatum
Geboortedatum / Leeftijd
Geslacht
Lengte *
Gewicht *
etniciteit *
Initiële condities / Basiskenmerken
Ziekenhuis hartteam
Ziekenhuis verwezen
Indicatie (Stabiel CAD, STEMI/NSTEMI) *
Urgentie (electief/urgent/spoed + redding)
Shock
Reanimatie / OHCA
Hypertensie *
Diabetes mellitus
Eerder MI
LVEF
Eerdere CABG
Eerdere PCI *
Eerdere CVA / TIA *
Kreatinine niveau / Klaring*
Roken *
Angiografische kenmerken / Ontslag
Meervatslijden / Anatomie
Toegangsweg (Radialis / Femoralis) *
Angiografisch succesvol
Aantal behandelde segmenten
Aantal succesvol behandelde segmenten
reststenose < 20%
Urgente CABG
Stent type *
Chronische totale occlusie
Datum / tijd balloninflatie *
Hartrevalidatie aangeboden *
Follow-up uitkomstindicatoren (1 mnd / 1 jaar)
Fup datum *
Hartrevalidatie gevolgd
Vitaliteit
Vitaliteitsdatum
TVR (1 jaar)
TVR datum
Myocardinfarct (30 dagen)
Bloeding (30 dagen) *
Nierinsufficiëntie (30 dagen)
Overlijden (30 dagen en 1 jaar) (berekend)
Kwaliteit van Leven voor en na interventie **
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